
(( قوله في صفته في بالواو باليتيان وذلك الله عظمة بيان فوائدها ومن 
للتعظيم ولكنها واحد الله لن للجمع ليست قطعا هذه )) فإن المجيبون

أن ) بيييان) العظيم الكرب من وأهله (( ونجيناه قوله فوائد ومن 
الغرق الهل ك وهو عظيم بكرب أصيبوا قومه الى سيبحانه الليه وأن ب ويتع

 وأهله نوحا نجا
قييوم فنجا المة بهذه العذاب حل حيث الله قدرة بيان أيضا فوائدها ومن

قوم وغرق
ازى حييث ويتعيالى سيبحانه عيدله كميال الفوائد ومن  بميا واحيد كيل ج

 أهلكه الهل ك يستحق ومن نجاه النجاة يستحق فمن يستحق
يشييمل أهله قوله لن مخصوصا كان وإن العام إطلق جواز فوائدها ومن

ينج لم من أهله من أن على أخرى آيات دلت وقد منهم والكافر المؤمن
الصلة عليه نوحا ) أن) الباقين هم ذريته ( وجعلنا قوله فوائد ومن 

نسله من فهو نوح بعد من فكل آدم بني من نسله بقي الذي هو والسلم
النييبي إن يقييال أن وهييو سييؤال وهنييا للبشييرية الثيياني الب يسمى ولهذا
وكييان كافيية الناس إلى بعثه بأنه خصه الله أن ذكر وسلم عليه الله صلى
إلييى بعث نوحا أن الكريمة الية هذه وظاهر خاصة قومه إلى يبعث النبي
كييانوا ) وذريتييه) البتتاقين هتتم ذريتتته (( وجعلنا لقييوله جميعا البشر

ل الييية هييذه أن ذلك على والجواب آخر مكان في يكونوا لم له مباشرين
يتبييق ولييم فنيييت لكنهييا بعيدة أماكن في أمم يكون فقد معرفتهم يتستلزم

لهييا يكييون نييوح دعوة يتشملها لم التي البعيدة المم ويتكون نوح ذرية إلى
نوح ذرية إل يبق ولم إليها بعثوا الذين والرسل المم هذه فنيت ثم رسل

اللييه فضييل )) بيييان الرخريتتن فتتي عليه وتركنا((  قوله فوائد ومن 
انقسيم ميات إذا الميت لن عليه الخرين بثناء العبد على ويتعالى سبحانه
وقييل سيئا ثناء يثني وقسم حسنا ثناء يثني قسمين: قسم إلى فيه الناس

الجابيية أميية أمييا الييدعوة أميية بالميية وأعنييي بالثنيياء عليه المة يتفق من
اللييي الييدعوة أميية لكيين معييين شخص على الثناء على يتفقون ما فكثيرا

علييى الثنيياء علييى يتفقييون ل والعاصييي والفاسييق والمييؤمن الكييافر فيها
أعداء من مضادا فسيجد الله إلى ودعويته إيمانه قوي من كل لن شخص

اللييه إلييى الداعييية يحبييون واليمييان الخييير أهل لكن ويتعالى سبحانه الله
 يستحق بما عليه ويثنون

نييوح أن علييى ) دليييل) العتتالمين في نوح على (( سل م قوله وفي
حيييث الخرييين فييي ويتعييالى سييبحانه اللييه بييرأه قد والسلم الصلة عليه
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بييين ليه جمييع قييد اللييه فيكون القدح من سلمته فيه الذي القول يقولون
فتتي نتتوح علتتى (( سل م فقييوله السيييء الثنيياء ودفييع الحسيين الثناء

) ) العالمين
العييالمين (( فييي قوله لن الخاص وإرادة العام إطلق أيضا فوائدها ومن

سبق فيما ذكر له يسبق لم الظاهر فإن نوح قبل من يتناول ل
اللييه رسول على البشارة إدخال فوائدها من ككل نوح قصة فوائد ومن 

نجييا وميين نييوح في أسوة لهم يكون حيث وأصحابه وسلم عليه الله صلى
لنييوح للمكييذبين جييرى لما إنذار لهم يكون حيث له المكذبين ويتهديد معه
لربراهيتتم شيعته من (( وإن يتعالى الله قال ثم والسلم الصلة عليه

(  (
المحسيين ) أن) المحستتنين نجتتزي كتتذلك (( إنا قييوله فوائييد وميين

ميين بإنجييائه وذلييك والسييلم الصييلة عليييه نوح به جوزي ما بمثل يجازى
إحسانا أكثر النسان كان ما وكل السيئ الذكر من عرضه وسلمة الهل ك

وأحسن ثوابا أكثر كان
المحستتنين نجزي كذلك (( إنا لقوله القياس إثبات الية فوائد ومن 
سييبحانه الله أن فوائدها ومن محسن كل نجزي الجزاء هذا مثل ) يعني)

علييى ل الوصيياف علييى والقييدح والثنيياء والعقوبيية الجييزاء يريتييب ويتعالى
ميين شيييء يييأت لييم ولهييذا الحسان على الجزاء علق هو لنه الشخاص

خصييائص حييتى أبييدا لشخصييه بشييخص مقيدا ويتعالى سبحانه الله أحكام
خصييائص بيياب ميين لكيين الشييخاص خصييائص بيياب ميين ليسييت الرسييل

والرسييالة النبييوة وصييف وهو غيرهم على زائد وصف فيهم لن الوصاف
لنييه بعينييه شييخص يخييص أن أما لمقامه المناسبة الحكام ببعض وخصوا

ويتعييالى سييبحانه اللييه لن الشييريعة فييي يوجييد ل فهذا مثل فلن بن فلن
 الشخاص على ل الوصاف على ويعلقها الحكام يريتب
إلييى ) الشييارة) المتتؤمنين عبادنتتا متتن ((إنه قييوله الية فوائد ومن
يتصف وصف أشرف وأنهما واليمان العبودية وهما الوصفين هذين كمال

عبادنييا ميين إنييه قييال اللييه لن بييه مؤمنييا للييه عبييدا يكييون أن النسان به
وح نوحا يعني المؤمنين مين العيزم أوليي مين والسيلم الصيلة علييه ون

دل المؤمنين الله عباد من يكون أن وفضائله مناقبه من كان فإذا الرسل
واليمان العبودية فضيلة على ذلك

سييبحانه اللييه حكميية ) بيان) الرخرين أغرقنا (( ثم قوله فوائد ومن 
بييل والسييلم الصييلة عليييه لرسييوله المكييذبين هؤلء أغرق حيث ويتعالى
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)) المرستتلين نتتوح قو م (( كذربت قييال اللييه لن لرسييله المكييذبين
ولهييذا بييه جيياء ما أجل من ولكن نوح أنه أجل من ليس نوح قوم ويتكذيب

الرسالة لجنس يتكذيب لنه الرسل لجميع يتكذيبا واحد رسول يتكذيب كان
 المرسل للشخص وليس
سييبحانه اللييه لن المكذبين هؤلء بإغراق العدل إقامة أيضا فوائدها ومن

متتن (( وإن قييال أنفسهم ظلموا الذين هم بل ظلما يغرقهم لم ويتعالى
 اليوم درس مبتدأ هذا الدين أصل في يتابعه ممن ) أي) شيعته

واسييمها إن ميين مكونة الجملة ) هذه) لربراهيم شيعته من (( وإن 
واللم شيييعته مين مقدم والخبر السم هو إبراهيم متأخر واسمها وخبرها

عليييه نييوح شيييعة من والسلم الصلة عليه إبراهيم أن أي التوكيد لم هنا
النسييان شييايع ميين كييل علييى اللغيية في يتطلق والشيعة والسلم الصلة
شيعة من والسلم الصلة عليه إبراهيم شيعته فهو وناصره وأعانه ويتابعه

نصيير ميين فإن الشرع من به جاء ما وناصري وأشكاله أيتباعه من أي نوح
الشييرع يتأييييد لن الشييرائع لجميع ناصر فإنه ومكان زمان أي في الشرع

نحيين ولهييذا كلييه اللييه لشرع يتأييد ومكان زمان أي في الله من جاء الذي
كييانوا ولييو بعيييد زميين فييي كييانوا ولييو وأيتباعهم الرسل بانتصار نفرح مثل

ميين والسييلم الصييلة عليييه فإبراهيم خاصة إلينا أرسلوا الذين من ليسوا
الشييريعة نفييس في وليس به جاء فيما وأيتباعه مؤيديه من أي نوح شيعة
الييوحي جنييس ميين هييو الذي الوحي وينصر يؤيد أنه أي الجنس في ولكن
 والسلم الصلة عليه نوح به جاء الذي

قبييول " وهييو التتدين أصتتل في تاربعه ممن "أي المؤلف قال ولهذا 
بعضييهم الرسييل جميييع إذن إليييه والييدعوة به والعمل وجل عز الله وحي

وقييوله كلييه بييالوحي ويؤمنييون يتناصييرون كلهييم يعنييي شيييعة لبعييض
وستتتمائة ألفتتان وهتتو ربينهمتتا الزمتتان طتتال وإن "لربراهيتتم

بين أن شك ل صحيح هذا بينهما الزمان طال وإن " قولهسنة وأرربعون
ذكييره بمييا يتقييييدها لكن طويلة أزمان وإبراهيم والسلم الصلة عليه نوح

اللييه رسييول سيينة أو اللييه كتيياب ميين إما صحيح دليل إلى يحتاج المؤلف
فييإن السنة في ول القرآن في ل أصل لهذا نعلم ول وسلم عليه الله صلى
 نكذبه ول به نصدق ل إسرائيل بني عن نقل مما هو فإنما قيل

يقييرن ويتعالى سبحانه الله أن ذلك " ودليلوصالح هود ربينهما وكان"
أن علييى يييدل مما وهذا صالح قصة بعدها ومن نوح بقصة دائما هود قصة
قبييل كان أنه المؤرخين بعض ذكر إدريس طيب إبراهيم قبل الثلثة هؤلء
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والسييلم الصييلة عليييه نوحييا أن لنا سبق لنه جدا ضعيف قول ولكنه نوح
قييول قبلييه إدريييس بيأن والقيول الرض لهيل الله أرسله رسول أول هو

والليه يظهير وإدرييس الرسيل أول فنوح  الواقع في باطل هو بل ضعيف
إسرائيل بني أنبياء من أنه أعلم

مجيئه وقت يتابعه أي المؤلف ) قال) سليم ربقلب رربه جاء (( إذ قال 
حين شايعه وممن أي شيعته بقوله متعلقة إذ وأن المؤلف قال ما يحتمل

الكلم يتقييدير وأن اسييتئنافية إذ أن ويحتمييل ابراهيييم سليم بقلب ربه جاء
متعلقيية ليسييت أنها الصحيح الصح هو وهذا سليم بقلب ربه جاء إذا اذكر
المجيييء وقييت شيييعته ميين هييو بييل المجيييء وقت شيعته من وأنه بذلك

عليييه لبراهيييم العظيييم الوصييف بهييذا ينييوه أن بهذا الله أراد لكن وغيره
الشتتك متتن" ) قييال) ستتليم ربقلتتب رربتته جاء (( إذ والسييلم الصلة

لقيياه حييين ربييه جيياء المراد هل لربه مجيئه متى به رب جاء " إذ وغيره
كمييا نطلييق أم بييالحراق وهييددوه قييومه آذاه حين ربه جاء أو الموت بعد

الييوقت فييي ربييه جيياء ونقييول الله أطلق كما نطلق أن الولى الله أطلق
من"  المؤلييف قييال سييليم بقلييب فيييه مجيئييه سييبحانه الله يعلمه الذي

سييليم فهو المؤلف قال مما أعم السلمة أن " والصحيح وغيره الشك
شييك فيييه ليييس الشييبهات ميين سليم الشهوات من وسليم الشبهات من
ميين سييليم بييه آميين بمييا ويقييين علييم علييى هييو بييل الوجوه من وجه بأي

سييلمة هي وهذا الوحي به جاء لما مخالف هوى قلبه في ليس الشهوات
فيكييون والشييكو ك لييه يتعييرض الييتي الشبهات من سالما يكون أن القلب
الرادات ؟ الشييهوات هييي وما الشهوات من سالما يكون وأن حقا مؤمنا

ل ؟ الييوحي بييه جيياء مييا يهييوى قلييب كل فهل الوحي به جاء لما المخالفة
بعييض فييي يتجييول نفسه النسان قلب أحيانا وشمال يمينا جوالة القلوب
وأحيانييا ليه مطبقييا لييه محبييا الوحي على القبال غاية مقبل يكون الحيان

الييوحي بييه جيياء مييا يتطبيق عن وفتورا الوحي على القبال عن فتورا يجد
علييى الثبييات ويتعييالى سييبحانه اللييه يسييأل أن دائما للنسان ينبغي ولهذا
يقلبييه الرحميين أصييابع ميين أصبعين بين القلب  لن...القلب وثبات المر
أن عليييه بعقيييديته يعجييب ول بنفسييه يغييتر أل النسييان فعلييى يشيياء كيف

ويعييتريه شييبهات يعييتريه قلييت كمييا القلييب لن الثبييات دائمييا اللييه يسأل
فييي نفسه في الشطان يلقي ثم حقا مؤمنا النسان يكون أحيانا شهوات

صييالحا النسييان يكييون أحيانييا ويضييل بييالله والعييياذ فيعمييى شييبهة قلبييه
ويتبييع فيضييل شييهوة قلبييه فييي الشيييطان فيلقي الله أمر على مستقيما
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والشيهوات الشيبهات ؟ ييش مين السيالم هيو السليم فالقلب الشهوات
(( إذ ويتعييالى سبحانه الله طاعة على مستقيما ذلك من سلم إذا فيكون

) ) سليم ربقلب رربه جاء
)) هييذا وقتتومه (( لربيه له المستمرة الحالة هذه )) في قال إذ((  

إبراهيييم حييال لبيان استئنافية جملة أنها ربه جاء إذ في قلنا كما فيه نقول
يحيياول ذلك ومع نفسه في صالحا سليما قلبه فكان والسلم الصلة عليه

متتاذا" ((  لهتتم موربختتا)) "  وقتتومه لربيتته قال (( إذ غيييره إصييلح
التوبيييخ بمعنى هنا " فالستفهام لهم موربخا"  المؤلف )) قال تعبدون
بييدون النسييان علييى يتنكر قد لنك وزيادة عليهم النكار يستلزم والتوبيخ

(( إذ قييوله عليييه للنكييار مستلزم يتوبيخك فإن وبخته إذا ولكن يتوبخه أن
 فقال النعام سورة في الب هذا الله )) سمى لربيه قال

مشييركا أبييوه ) وكييان) أصناما أتتخذ آزر لربيه إربراهيم قال (( وإذ
إنه رربي لك (( سأستغفر له يستغفر أن والسلم الصلة عليه ووعده

منييه يتييبرأ للييه عييدو أنه له يتبين لما ولكنه له )  فاستغفر) حفيا ربي كان
بييالرفق يخيياطبه كييان واضييحة مريم  سورة في أبيه وبين بينه ومحاوريته

تنتتته لم (( لئن لييه قييال والعنييف بالشييدة يخيياطبه ذلييك ولكن واللين
(( إذ طويل ) زمنا) مليا((  وايتركني دعني )) أي واهجرني لرجمنك

ذا هييل ولكن استفهامية جملة )) هذه تعبدون ماذا وقومه لربيه قال
أعربنا موصول اسما جعلناها فإن الوجهان يجوز ؟ موصول اسم أو ملغاة

هييذا يتعبييدونه؟ الييذي ما والتقدير محذوفا العائد وجعلنا خبره وذا مبتدأ ما
جميعييا ميياذا نعييرب فإننييا ملغيياة جعلناهييا وإن موصييول اسييما جعلناها إن

اسييم مييا نقييول أو لتعبييدون مقييدم مفعييول اسييتفهام اسييم ميياذا ونقييول
ا الحييرف بمنزلية أو حييرف العييراب مين لهييا محل ل وذا مقدم استفهام

أنكر أنه المعنى إنما يهمنا ل العراب حال كل على العراب من لها محل
باطل إلها يتعبدون أو حقا إلها يتعبدون هل يتعبدونه الذي ما وقال عليهم

ككا((   فف ئئ الثانية يتسهيل والتسهيل التحقيق وهو يتقدم ما همزيتيه )) في أأ
(( إذا أربييع القييراءات فتكون والتسهيل التحقيق في بينهما ألف وادخال

ككا وقومه لربيه قال فف ئئ كة أأ أه ئل أن آ ئه ددو لل أن ال ددو ئري أئفكتتا"  ) يقييول) دت
أي الكتتذب أستتوأ والفك لتريدون ربه مفعول وإلهة له مفعول
إن فقييال الجمليية هييذه أعييرب الله رحمه " المؤلف الله غير أتعبدون

ودون لتريييدون مفعييول آلهيية قييوله وأن لجله مفعول أي له مفعول إفكا
ككا((  قوله في والستفهام للهة صفة الله فف ئئ كة أأ أه ئل لي قبلييه كالييذي))  آ
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والكييذب الفييك أجييل ميين اللييه غييير آلهيية أيتريييدون يعني للتوبيخ ؟ شيء
اللييه دون آلهة أيتريدون المعنى الكذب أسوأ وهو الفك هذا على يحملكم
المعبييودة أي المألوهيية بمعنى واللهة القصد بمعنى هنا فالرادة يتعبدونها
أسييوأ أن شييك ول الكييذب أسييوأ وهييو أفكتمييوه الذي للفك ذلك يتريدون
الكيياذبين أكييذب فييإنه آخيير إلهييا اللييه مييع جعل من الكذب وأظلم الكذب
)) عظيتتم لظلتتم الشتترك (( إن يتعالى الله قال أيضا الكاذبين وأظلم

ل أنهييا أي المنييزل بييدون يتشعر وربما وغيره سواه أي الله دون قال وهنا
ويتقصدونها آلهة يتريدونها فكيف وجل عز الله يتساوي

أنييه غيييره عبييديتم ) إذا) العتتالمين ربتترب ظنكم (( فما يقول طيب 
)) العتتالمين ربتترب ظنكتتم (( فمتتا قوله الخرة في عقاب بل يترككم

الله أن يتظنون ماذا يعني المؤلف كلم على يتهديد استفهام هنا الستفهام
أن ويحتمييل ل والجييواب يييترككم أن أيتظنييون غيييره عبديتم إذا بكم فاعل

هييذه يقبييل أنه أيتظنون به ظنكم فما إلها غيره الله مع ايتخذيتم إذا المعنى
أشتترك عمل عمتتل ( من يتعييالى قال يقبل لن وجل عز فالله الشركة

 تركته غيري معي فيه
لييو وجللييه بعظمتييه ظنكم ما أي العالمين برب ظنكم فما  أو) وشركه

هييذه أن فييالمهم غيييره بييه أشييركتم مييا يتعظيمييه حييق عظمتمييوه كنتييم
ظنكييم ما المعاني هذه كل )) يتشمل ظنكم (( فما قوله في الستفهام

أنكييم غيييره معييه ايتخييذيتم إذا به ظنكم ما عقاب بدون همل يترككم أن به
كانوا إن أمر هذا كل غيره معه يتعبدوا أن يرضى أنه به ظنك ما يتنقصتموه

هييذه ولكيين قييدره حييق اللييه يقدروا ولم بالله الظن أساءوا فقط يظنونه
وقييوله عنهييا يفييروا أن يمكيين ل غيييره الله مع ايتخذوا إذا يتلزمهم الظنون
عييز اللييه سييوى مييا هنا بالعالم المراد أن لنا ) سبق) العالمين (( ربرب

يستدل الله على علم لنهم عالم وسموا عالم فهو الله سوى ما كل وجل
الليتتل آيتتاته (( ومن يتعييالى قييال كما عليه ويتعالى سبحانه بمخلوقايته
تراب من رخلقكم أن آياته (( ومن) ) والقمر والشمس والنهار

فن) ) تنتشتترون ربشتتر أنتتتم إذا ثم ئمتت أو ئه ((  ئت أيتتا دق آ فلتت ئت أرخ أوا أم لستت ال
ئض فر ل

أ دف أوا ئتل فرخ فم أوا دك ئت أن ئستتت فل فم أأ دك ئن أوا فلتتت أأ لن أو أك ئفتتتي ئإ ئلتتت تت أذ أيتتتا أل

أن ئمي ئل أعا فل آيايته من نفسه على به الله استدل ما آخر  إلى]22)[الروم:) ئل
وسييموا اللييه سييوى ميين بالعييالمين )) المييراد العالمين (( ربرب فقوله
)) العتتالمين (( ربرب وقييوله عليييه ودليل خالقهم على علم لنهم عالم
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لكييل بالشييمول العييالمين قال ولهذا عامة ؟ خاصة وإل عامة هنا الربوبية
 أحد

وتركتتوا لهتتم عيتتد إلتتى فخرجتتوا نجتتامين وكانوا" المؤلف قال 
أكلتتوه رجعتتوا فتتإذا عليه التبرك زعموا أصنامهم عند طعامهم

" هذا النجو م في نظرة فنظر معنا ارخرج إربراهيم للسيد وقالوا
بالحييذف اليجيياز باب من محذوف أنه المؤلف زعمه الذي المقدر الكلم
الصيينام هييذه عند ووضعوه طعاما صنعوا القوم هؤلء أن دليل إلى يحتاج

إبراهيييم خييروج وطلبييوا رجوعهم بعد يأكلوه أن أرادوا وأنهم عليه للتبر ك
النبييياء قصييص أن سييبق فيمييا وذكرنييا دليييل إلييى يحتيياج هييذا كييل معهم

فم الله إل يعلمه ل السابقين أل أأ فم ((  دك ئت فأ دأ أي أب أن أن ئذي لل فن ا فم ئمتت دكتت ئل فب ئ م أق فو أقتت
تح تد دنتتو أعتتا أد أو دمتتو أث أن أو ئذي للتت فن أوا فم ئمتت ئه ئد فعتت فم ل أرب دهتت دم أل فع لل أي ده ئإ للتت )) ال

ميين إل القييوم هؤلء أخبار نتلقى ل فإننا كذلك المر كان ]فإذا9[إبراهيم:
الطريق هذا غير من أخبارهم من جاء وما بالسنة وإما بالكتاب إما الوحي
علمنييا فييإن للشييرائع مناقضته نعلم لم ما فيه نتوقف فإننا الوحي طريق

مييا علييى القصيية هذه في نقتصر فإذن رده علينا وجب للشرائع مناقضته
النجوم في نظرة نظر اليام من يوم في إبراهيم وأن وجل عز الله ذكره

سييورة فييي يتعييالى كقييوله فهييو عجزهييم وإظهييار قييومه محاجة أجل من
لما(( لقومه إبراهيم محاجة عن النعام أل لن  ف ئه أج في أل دل أع في لل أأ ى ال كبا أر أك فو أك

أل أذا أقا بربي أه لما أر أل أل أف أف أل((  غاب )) أي أأ بب أل أقا ئح أن دأ ئلي ئف فل )) لن ا
لييس أنيه عليم النجيم هيذا غاب فلما مربوبه عن يغيب أن يمكن ل الرب
 له ربا كان لمن الرعاية كمال له يكون أن بد ل الرب لن برب
ميين وأظهر أبين  والقمر)) رربي هذا قال ربازغا القمر رأ ى فلما(( 

القو م من لكونن رربي يهدني لم لئن قال أفل (( فلما الكوكب
قييال الول يتدرج شوف بالضلل ؟ بماذا لقومه يتعريض )) وهذا الضالين

(( لئن ضالون قومه بأن عرض الثاني ذلك من يتبرأ يعني الفلين أحب ل
الشتتمس رأ ى فلما  الضالين القو م من لكونن رربي يهدني لم

القميير ميين أعظم الشمس )) وصحيح أكبر هذا رربي هذا قال ربازغة
فييأعلن))  تشتتركون ممتتا ربريتتء إنتتي قو م يا قال أفلت فلما(( 

هييذه يتكييون أن يبعييد فل محاجتهم كمال من وهذا منهم والبراءة بشركهم
في المذكورة المحاجة جنس )) من النجو م في نظرة (( فنظر الية

.  النعام سورة
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أ م(( ...: الطالب فو دع أل أي أف فن لل أي أل أما أن أو دنتتو لل88( أرب ئإ فن )  أتتتى أمتت أه أأ للتت ال
تب فل أق تم ئرب ئلي ؟... به مايؤيد  هذا)) أس
)) وقتتومه لربيتته قال (( إذ لكن الموت بعد أنه يؤيد ربما : هذا الشيخ

اء نطليق ولهيذا الميوت بعيد بأنه الجزم يمنع الذي فهذا الحياة في هذا ج
. نعم أي الحياة حال في أو الموت بعد مجيئا أعلم الله ربه

؟ ادريس آدم .بعد...: الطالب
كذب أنها بيان : يجب الشيخ

الفتاء دار .من... :المصدر الطالب
الموضوع في لنكتبهم ارنيها الفتاء دار من رأيت ما : غريب الشيخ

....: الطالب
 ونبههم نشوفها حال كل : على الشيخ

؟ الكسوف يعرفون كيف...:المؤرخون الطالب 
والمسييتقبل الماضي في يعلم الن الكسوف الله سلمك نعم : اي الشيخ

فيي الكسوف يبدأ يقولون الن المستقبل في الكسوف يحددون هم الن
كمييا الماضييي يعرفييون هييم الفلنييية السيياعة في وينتهي الفلنية الساعة
اللييه صييلى النييبي عهييد فييي الواقييع الكسوف فحددوا المستقبل يعرفون

فييي شييوال شييهر من والعشرين التاسع الثنين يوم ذلك في وسلم عليه
السييابعة فييي القيياهرة بتييوقيت والنصييف الثامنيية الساعة في عشر سنة

بييالتوقيت فوجييديته هييذا الييوقت وراجعييت أنييا المملكيية بتييوقيت والنصف
وبييين كسوفه بين أن ووجدت يناير في يوم أي نسيت يناير في الفرنجي

فييي الروايييات بعض وفي ساعة ثلثي يعني دقيقة أربعين الشمس طلوع
)  رمح قيد الشمس ارتفعت لما(  أحمد مسند

؟... : مصدقين الطالب
دليييل وفيييه بالحسيياب يعلييم الماضييي الشيء بالحساب هذا : لن الشيخ

إبراهيييم أن يقولييون ؟ يقولييون ميياذا ايتييدري يقولييون المييؤرخين أن على
عليييه اللييه صييلى النييبي ابيين الول ربيييع عاشيير في يتوفي عنه الله رضي
أبدا العاشر اليوم في يتكسف يمكن ما الشمس يمكن ما وهذا وسلم

: السبب الطالب
وفي الرض وبين بينها القمر حيلولة الشمس كسوف سبب : لن الشيخ 

 ابدا هذا يمكن ما ربيع من العاشر
: والقمر الطالب
 البدار ليالي في إل يكون ل : والقمر الشيخ
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عشر خمس عشر احدى...:  الطالب
كسيوفه سبب لن يمكن عشر ستة عشر  خمسة عشر : اربعة الشيخ  

اء مثيل لميا ولهذا الشمس وبين بينه الرض حيلولة الكوني السبب العلم
الكسييوف صييلة يتصييلى ل فييإنه كاسييف والقمر الشمس طلعت إن قالوا
فييي والقميير الشييمس يتجتمييع أن يمكيين ل لنه مستحيل فرض هذا نقول
يتحييت هييو يكييون أن -  يلييزم الكسييوف – لنييه أبييدا كسوف فيحصل أفق

 القمر وبين بينه يتحول حتى الرض
...: الطالب
كيييف عنييدنا كسييفت بييالعين صييليت مييا بان ما لكن كسفت ل : ل الشيخ
بييين حييوالي كاسييف وشييفناه مراييية حطينا لكن بالعين لنه مراية حطينا
 والربع الثمن

...: الطالب
ميين العلميياء ذكييره وقييد الله يراقبون وهؤلء شك عندي ما : يقينا الشيخ

يعلييم شيء أنه حزم وابن وغيره يتيمية ابن السلم كشيخ المحققين قبل
الغيب بعلم هو ما بالحساب

  وعيد كسوف اجتمع اذا الفقهاء قول :ومنه الطالب
فييي شييوال في هذا نقول وعيد كسوف اجتمع لو ابدا يمكن ما : ل الشيخ

الشييهود وأن بعيييد ليس اليوم أن علم وعيد كسوف اجتمع اذا الفطر عيد
التي العادة اختلف لكن ممكن أمر الرائي وهم لن شهاديتهم في أخطأوا
وهييو الكسييوف وقييع لييو  قييالوا العلميياء حييتى ممكن غير أمر الله أجراها
ابيين السييلم شيخ يقول هذه الصلة يتفويته لئل دفع ثم صلى بعرفة واقف
أشييياء يييذكرون الفقهيياء العلماء لكن أبدا يتقع ل فرضية مسألة هذه يتيمية

والفرائييض الوصييايا في فرضوا ما مثل  الشرعية المسائل على للتمرين
بييأبوين الملحق عن النظر بقطع ؟ جدة عشرين يتكون متى جدة عشرين

جييدة عشييرين ليه يبقييى مين ؟ وين جدة عشرين خمسة أو واربعة وثلثة
. إشكال فيها ما حسابية مسائل هذه حال كل على الميراث في يرثنا

فم (( ما:  القارئ دك أن أل أل دقو ئط فن أغ92( أت أرا أف فم )  ئه في أل كربا أع فر ئن أض ئمي أي فل ئربتتا
دلوا93( أب فق أأ أف ئه )  في أل أن ئإ بفو ئز أل94( أي أقا أن )  ددو دب فع أت أن أما أأ دتتتو ئح فن )95( أت

ده لل فم أوال دك أق أل أما أرخ أن أو دلو أم فع دلوا96( أت أقتا دنتتوا )  فرب ده ا كنتتا ألتت أيا فن ده درب دقو فل أأ أفتت
ئم ئفتتي ئحيتت أج فل ددوا97( ا أرا أ

أ أفتت ئه )  كدا ئربتت فيتت دم أك ده أنتتا فل أع أج أن أف ئلي أف فستت أفل ( ا
98( (.(
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ويتعييالى يتبييار ك اللييه قييال الرجيييم الشيييطان من بالله أعوذ : بس الشيخ
؟ شيعته من قوله معنى ) ما) لربراهيم شيعته من (( وإن
والوحي الشرع في مناصريه :من الطالب
؟ الفروع في حتى أو والوحي الرسالة أصل في به المراد : وهذا الشيخ

  والوحي الرسالة اصل : في الطالب
مييا هييذا السييتفهام مهنييد  ؟)) العالمين ربرب ظنكم فما: ((  الشيخ
 ؟ معناه

 عليهم : ينكر الطالب
 النكار : كيف الشيخ

....: الطالب
 : نعم الشيخ

: للتهديد الطالب
أنييه يتظنييون مييا غيييره عبييدوا إذا وجييل عييز بالله يهددهم : للتهديد الشيخ
ذكرناه آخر معنى هنا ك المؤلف رأي على هذا ؟ ل ام أيترككم بكم فاعل

...: الطالب
؟ المؤلف رأي : هذا الشيخ

 نعم : اي الطالب
أيتظنييونه غيييره عبييديتم إذا وجييل عز بالله يتظنونه الذي ما : يعني الشيخ 

؟ ماذا أم ناقصا
أن لكييم ايسييمح يعييذبكم ول اللييه يييترككم ان الثيياني الييوجه...: الطييالب
أوجييه أربعيية هييذه طيب  الله بعظمة ظنكم ما الرابع الوجه... به يتشركوا
فإنهييا يتتعيارض ل اوجهيا الييية احتمليت اذا أنيه علينا مر وقد الية يتحتملها

 ذلك علي يتحمل
؟ لميياذا وجييل عييز بييالله يقييل )) ولييم العالمين (( ربرب :  قوله الشيخ
فمييا يقييل )) ولييم العتتالمين (( ربرب قييال  بييالمس ذكرناها ما نذكرها
وجييل عييز للييه مربوبيية المعبييودة اللهيية هييذه أن إلييى إشارة بالله ظنكم
العييالمين ضيمن فييي داخلة اللهة هذه فإن دونه من معبودة يتكون فكيف

وجييل عييز اللييه سييوى مييا أي وجل عز الله سوى ما بالعالمين المراد لن
المعبييودة اللهيية هييذه كييانت فيياذا المعبييودة اللهيية هييذه ومنهم أو ومنها

مييع يتعبييدوها أن يمكيين فكيييف وجييل عز لله المربوبات ضمن في عندكم
يرضييى هييل المملييو ك النسييان في لهذا مثل سبحانه الله ضرب وقد الله

أب سيييده بييه يختييص فيمييا يشيياركه أن سيييده فم (( ضتتر دكتت كل أل أث فن أم ئمتت
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فم دك ئس دف فن فل أأ فم أه دك فن أل فت أمتتا ئم أكتت أل فم أم دك دن أمتتا في فن أأ أء ئمتت أكا أر أمتتا ئفتتي دشتت
فم دك أنا فق أز فم أر دت فن أأ ئه أف لء ئفي أوا  الجواب ايش]28)[الروم:) أس

 : ل الطالب
أب:  الشيخ فم (( ضر دك كل أل أث فن أم فم ئم دك ئس دف فن فل أأ فم أه دكتت فن أل فت أمتا ئمتت أكتت أل أم

فم دك دن أما في فن أأ أء ئم أكا أر فم أما ئفي دش دك أنا فق أز فم أر دت فن أأ ئه أف لء ئفي أوا )[اليييروم:) أس
ممييا لنييا فليس هذا ليس أنفسكم كخيفتكم يتخافونهم كذلك ليس ل] 28

رزقكتتم فيمتتا((   قييوله ويتأمل الله رزقنا فيما شركاء من أيماننا ملكت
العبييد عمين السيياد يحتكره ذلك ومع الله رزق هذا أن لك )) يتبين الله
قلنييا وإنما ل والجواب الستفهام محط هو )) وهذا سواء فيه فأنتم(( 
بقيدر ولكين الليه رزقهيم فيميا ليه شيركاء لنيه السيتفهام محط هذا أن

يفعييل كما ويلبس ويشرب يأكل لسيده مشار ك فالعبد والضرورة القوت
لسيييادهم مسيياوون هييم هل لكن الله رزق في مشاركة كله وهذا السيد

عبيياديته فييي بييالله اللييه غييير يتسيياوون فلميياذا هكييذا كان إذا ل ؟ ذلك في
بييذلك اراد والسييلم الصييلة )) عليييه العالمين (( رب قوله أن فالمهم

لنهييا ؟ لميياذا آلهيية يتكييون أن يتصييح ل اللهيية هييذه أن على البرهان إقامة
  ربا يكن أن يصح ل عبد والمربوب وجل عز لله مربوبة
") ) النجتتو م فتتي نظتترة فنظتتر العتتالمين ربتترب ظنكتتم (( فما
  كذا" ليعتمدوه عليها يعتمد أنه لهم إيهاما
...: الطالب
فتولوا سأسقم عليل أي سقيم إني فقال " ليعتمدوه:  الشيخ

هييذا النجييوم فييي نظييرة نظيير آخييره " إلييىمدربرين عيدهم إلى عنه
النجييوم يعبييدون كييانوا قييومه لن ذلييك فعييل وإنمييا إليهييا نظيير إبراهيييم
هيذه فيي فنظير للنجيوم العبيادة وأصيل الرض في الهياكل لها ويضعون

عليييه يعتقييدها ل وهييو فيهييا نظير وإنمييا سييقيم إني قال نظر فلما النجوم
بييالقول التورييية يتكييون فكمييا بالفعييل يتورية وهذا التورية باب من السلم
أن بالفعييل التورييية  ومعروفيية كثيرة بالقول التورية بالفعل التورية يتكون
شيييء عيين معييرض أنييه أو يريييده ل وهو شيئا يرى أنه غيره النسان يرى
كأنييك شيييء ويتفعييل يتحادثييان اثنييين يتسييمع ربمييا عليه باله وضع قد وهو

عمييا غافييل أنييك يتريهمييا عمييل بيياي يتشييتغل بكتاب يتشتغل عنهما معرض
لنييك بالفعييل التورييية ميين هييذا بييه يتحييدثان ما يتسجل ولكنك به يتحدثان
مييا خلف لغييير ك أظهييرت بالقول والتورية يراه ما خلف لغير ك أظهرت
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سييقيم إني قال ثم النجوم في بالنظر ورى السلم عليه فإبراهيم يسمعه
.  أيضا يتورية وهذه سأسقم بمعنى سقيم المؤلف وفسر

12


